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UMOREA BIZI BARATZEA

Baratzegintzaz dakizun guztia zortzi 
orrialdetan sartu duzu Altza Porrun. As-
ko-asko ere ez zenekien orduan, ezta? 
Bada, ez. Gutxi dakit eta gainera daki-
dan apurra segituan ahazten dut. Go-
goratzen naiz amari galdetu niola bara-
txuriak nola erein behar ziren eta berak 
erantzun. Handik bi egunetara baratze-
tik deitu nion, baratxuriak eskuan, ea pi-
kua behera zen edo aldrebes. Desastre!

Zerk elkartzen ditu Faltzes, Aranzadi, 
Lezo, Abaurregaina, Twitter, Etxauri eta 
Txantrea?
Hori da nire bizitzaren mapa, edo “lu-
telestia” (Txikitako Mundu osoaren lu-
telestia liburua gogora ekarriz). Nire 
geografia ez da mundu osoarena, mapa 
txikiagoan bizi izan naiz ni. 

Baratzeak, autobiografikoa izateaz gain, 
ligatzeko ere balio duela diozu…
Beno, txiste moduan jarri 
nuen, baina egia da. Fun-
tsean, zure baratzera etor-
tzen denak izango duen 
inpresioa oso ona da: 
“Aiba! Ze polita!”. Nos-
ki:  badira fruituak 
bazkari  oparoak 

egiteko edo errezeta mundialak osa-
tzeko, eta beraz Pavloven txakurren an-
tzera, sartu orduko listua produzitzen 
hasten dira bisitariak eta plazerarekin 
lotzen zaituzte orduan eta konturatzen 
dira zurekin ez direla gosez hilko eta… 
Beno… Hortik afaria gehi ohea ideiara 
astebete dago!

Altza Porrun parte hartuz “Jakobita lurza-
leen sektarekin” egin duzu bat. Ez al du 
horrek gehiago erotuko Zaldieroa?
Ni beti izan naiz Jakobita. Beste plane-
tetan bizitza bilatu beharrean bertako 
bizitzarekin flipatu egin dut beti. Dei-
garriagoa egiten zait kalabaza bat nola 
hazten den ikustea Marten bakterio ba-
tzuk aurkitzea baino. Sistema osoa zi-
rraragarria da: nola kalabazak ura me-
tatzen duen, nola guk gero kalabazaren 
propietateak hartzen ditugun, honda-
kinak konpostan, konpostetik lurra, lu-
rretik kalabaza. Izugarria da! Jakobita 
nintzen ni Jakobitak ezagutu aurretik.

Zer iruditu zaizu Asiskok egi-
leen aurkezpenean egin dizun 
barazki-karikatura?

Oso ona. [Eta segidan Al-
tza Porru  l iburuaren 

bila joan da karikatura 
gogoan ez zuelako] 

Hara! Piper horia. 
Oso ona. n
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“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 
haundian enpleatu” (Azkue)
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Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
Osasuna!

Irudituta nagoJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU
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Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 
Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”
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